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Ledenvergadering  18 november a.s.!  Noteer in uw agenda!   
 
De derde algemene ledenvergadering staat gepland voor 18 november a.s., vanaf 20 
uur, waarschijnlijk in het Natuur en MilieuCentrum aan de IJzeren Man. Naast het 
formele gedeelte wordt ook ingegaan op een algemeen onderwerp. Dit wordt nog 
nader uitgewerkt. We hopen dat deze vergadering net zo’n succes wordt als de 
tweede ledenvergadering die 22 mei jl. in het nieuwe stadhuis plaatsvond. Tijdens 
die vergadering zijn ook plannen gepresenteerd voor het komend jaar, waarover 
uiteraard meer bericht zal worden (voor projectoverzicht zie 
http://www.weertenergie.nl/?pg=24).  
 
Bestuur blijft nog een jaar aan. 
 
Het oprichtingsbestuur blijft nog een jaar aan, zoals door de leden in de 
ledenvergadering bepaald. Daarna (juli 2015) wordt het tijd om een officieel bestuur 
te benoemen. Vandaar hierbij nogmaals de oproep aan iedereen die er voor voelt om 
het bestuur te versterken, zich te melden bij de secretaris Peter Ramaekers 
(info@weertenergie.nl). We garanderen prettige secundaire arbeidsvoorwaarden 
zoals koffie, thee, koekjes en vrolijkheid...! 
We kunnen nog veel denkkracht en doekracht gebruiken! 
 
 
WeertEnergie groeit gestaag 
 
Op 5 juli 2014 bestond WeertEnergie 1 jaar!  In dat jaar zijn we gestaag gegroeid 
naar nu 48 leden. We zijn ook herhaalde malen in het nieuws geweest met onze 
plannen, maar ook met onze actie voor zonnepanelen voor onze leden. Ook dit 
collectief aanbod van Weerter ondernemers begint te lopen. Zoals iedereen weet 
hebben ondernemers (Weerter Ondernemers Platform WEOP) twee standaard-
pakketten aan de leden van WeertEnergie gepresenteerd: een voor collectieve 
inkoop van zonnecellen en een voor zonnecollectoren/zonneboilers. Een groot 
voordeel van deze werkwijze is dat ondernemers elkaar kunnen aanvullen, als dat 
nodig is, maar ook dat de klanten zelf niets hoeven te regelen. Daar zorgt onze 
coöperatie voor. Het aanbod is te vinden op onze website www.weertenergie.nl .  

Derde energiecafé op 14 oktober in Moesel 

Het derde energiecafé zal in de Microhal in de wijk Moesel plaatsvinden. Datum is 14 
oktober en iedereen is welkom vanaf 19.30 uur. In een informele sfeer kunnen we 
dan praten over energiebesparingsmaatregelen, de mogelijkheden voor 
woningbezitters om hun energiemeter op nul te krijgen en wat het nu oplevert om zelf 
energie op te wekken. Natuurlijk kan iedereen ook andere onderwerpen aansnijden. 
We hopen natuurlijk dat het net zo informatief en gezellig wordt als het tweede 
energiecafé dat op 10 juni jl. in Boshoven is gehouden. Daar waren ruim 35 mensen 
aanwezig.  Tijdens die bijeenkomst is gevraagd om het nu eens te hebben over 
eenvoudige energiebesparende maatregelen. Iedereen  - ook niet leden – is van 



harte welkom. Als onze leden nu allemaal nieuwe leden meebrengen, wordt de 
Microhal te klein.  

Marktpresentatie 
 
WeertEnergie wil op zaterdag 11 oktober weer een marktpresentatie gaan verzorgen 
tijdens de weekmarkt in Weert. Tijdens die presentatie zullen we de inwoners extra 
wijzen op onze zonnepanelen- en zonnecollectoracties en de samenwerking met de 
verschillende bedrijven in Weert. WeertEnergie zal van 10.30 uur tot 15.00 uur 
aanwezig zijn.  
 
Nominatie voor de Verbindingsprijs 
 
WeertEnergie (en dus al onze leden!!!) is genomineerd voor de verbindingsprijs van 
het Weerterland. Deze prijs is beschikbaar gesteld door de Rabobank Weerterland 
en Cranendonck en is bedoeld bedrijven en organisaties die op een bijzondere 
manier samenwerken. Het juryrapport voor de nominatie vermeldt het volgende:  
 
‘Weert Energie (een initiatief van burgers in Weert) is een samenwerking aangegaan 
met 10 ondernemers van het Weerter Ondernemers Platform. Samen bundelen zij de 
krachten bij het opwekken van duurzame energie in deze regio. Weert moet volledig 
energieneutraal worden. Deze samenwerking levert alleen maar winnaars op. Een 
schoner milieu. Een lagere energierekening voor inwoners. Meer omzet voor 
regionale ondernemers. En meer werkgelegenheid door de ontwikkeling van nieuwe, 
innovatieve technieken die energie nog goedkoper maken.’ 
 
Op 10 oktober a.s. wordt de Rabobank Verbindingsprijs uitgereikt op dezelfde avond 
dat de Weerterlandprijs wordt uitgereikt. De andere genomineerde is het Cultureel 
Lint. Wordt dus spannend!!   
 
Nieuw Logo 
 
Het logo van onze coöperatie WeertEnergie is veranderd en geprofessionaliseerd. 
Verantwoordelijk voor dit nieuw beeldmerk is ontwerpster Anne Halfers. Het logo 
wordt officieel aan Weert gepresenteerd tijdens de bijeenkomst op 10 oktober, maar 
nu alvast de voorproef.  
 
  
 

      


